1

OCHRANNÉ POMŮCKY
PRACOVNÍ ODĚVY

1

1

OCHRANNÉ POMŮCKY, PRACOVNÍ ODĚVY

CHRÁNIČE KOLEN
Chrániče kolen FENTO 200
- certifikované v souladu s CE DIN EN 14404
- dokonale chrání koleno
- perfektně padnoucí tvar
- elastické popruhy netlačí do podkolenní jamky
- zabraňují problémům s koleny a zády
- pohodlné a stabilní
- lehké - jen 250 gramů
- pružné a 100% vodotěsné
- nebarvící
Chrániče kolen FENTO 200

Chrániče kolen s gumovými kryty
Doporučeno
lékaři
a
fyzioterapeuty

s vysokým komfortem nošení díky nízké hmotnosti a
kolenům přizpůsobené výplni. Nastavitelné gumové
popruhy se suchým zipem nebo s umělou přezkou.

s popruhy se suchým zipem
pár

161 106 000

s popruhy s umělou přezkou
pár

161 112 000

pár

161 106 100

Náhradní popruhy, 2 ks
Obj.č.

161 112 100

Chrániče kolen FENTO 200 Pro

Zdravotní chrániče kolen

- certifikované v souladu s CE DIN EN 14404
- prodyšné vyměnitelné vložky
- široký tvar s vodoodpudivou vrstvou
- optimální stabilita
- měkčí a přiléhavější tvar na koleni
- lehké - jen 250 gramů

vyvinuty ve spolupráci se Sdružením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v SRN. Zdravotní chrániče kolen nabízejí bezpečnou oporu celého kolena,
chrání před poškozením šlach a chrupavek.
Certifikované v souladu s CE DIN 14404.
pár

Chrániče kolen FENTO 200 Pro

Náhradní popruhy

pár

pár

161 116 000

161 109 000

161 109 001

Náhradní vložky, 2 ks
Obj.č.

161 116 010

Gelové chrániče kolen

Náhradní popruhy, 2 ks
Obj.č.

161 112 100

Delší životnost díky vzduchem plněnému gelovému jádru
Dodávány ve 2 různých provedeních ochranné krytky pro použití
v každé situaci.

Chrániče kolen Super Soft
- díky širokému neoprénovému popruhu se nezařezávají
- extra měkké a přizpůsobivé
- nebarvící
Plastové provedení
Ochranná vrstva na přední straně pro
zesílenou ochranu a odolnost.
Mimořádně lehké pro maximální volnost
pohybu.
pár

s CE DIN EN 14404.

díky širokému neoprénovému popruhu se
nezařezávají, měkký kryt z PVC přizpůsobivý
díky flexibilním lamelám
pár

161 120 300

161 123 000

Kožené provedení
Odolné kožené lemování.
Velká plocha pro optimální stabilitu
kolenního kloubu.
pár

Certifiované v souladu

CLEAR
se suchým zipem

161 124 000

NOMAR GEL™
s umělou přezkou
s ochrannou krytkou potaženou gumou
nezanechají žádné stopy na tvrdých
podlahových krytinách
pár

161 122 000

FLEXLINE GEL™
s umělou přezkou

Chrániče kolen

textilní povrch pro optimální ochranu

kožené
s plstěnou výplní
pár

2

choulostivých povrchů před poškozením a
škrábanci
161 107 000

pár

161 121 000
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CHRÁNIČE KOLEN
Kolenní polštáře FENTO 100

Chrániče kolen na kolečkách Knee-Blades

Certifikované v souladu s CE DIN EN 14404, typ 2, úroveň 1.

Kolečká umožňují lehké a rychlé přesouvání a nezanechávájí žádné stopy.

Prodyšné a pohodlné polštáře
na vložení do kolenních kapes
s vynikajícím pružným
polstrováním.

pár

161 117 000

Chrániče kolen MATRIX
profi chrániče kolen na vložení

- elastické popruhy se suchými zipy
- gelové chrániče kolen
- chrániče kolen lze použít i samostatně

Certifikované v souladu s CE DIN EN 14404.
Patentována odpružená a voštinová
konstrukce rozdělí vaší váhu
na větší plochu.

pár

161 160 000

JANBOARD
mobilní klekátko/transportní vozík

pár

161 106 600

- chrání kolena a záda
- univerzálně použitelný
- nabízí optimální pohyblivost
- zvyšuje Vaši efektivitu
- pevný a stabilní

Kolenní polštáře
- na vložení do pracovních kalhot a montérek
- ze speciální polyetylénové pěny
- nepatrná hmotnost

Kolenní polštáře s výřezy
bílé, rozměr 200 x 150 x 15 mm
pár

161 100 999

- velká kolečka, dvě s brzdou
- na obou stranách držák na skládací metr a držák na tužku PICA
- možnost upevnění pokosové pily Festool Symmetric SYM 70
- vhodný i jako vozík pro systainery nebo pro míchací nádobu
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry (d x š x v)
Nosnost

57 x 33 x 9 cm
do 150 kg

Hmostnost

ca. 4,2 kg

Polstrování

7 cm PUR pěna

Výkroj na nádobu
Plocha na systainery

D 31,5 cm
30 x 40 cm

Kolenní polštáře bez výřezů
bílé, rozměr 225 x 150 x 17 mm
pár

161 101 999

Obj.č.

161 150 100

Pěnová vložka
Obj.č.

161 150 010

Kolenní polštáře Flexipad
lehce ohebné
modré, rozměr 240 x 145 x 18 mm
pár

www.janser.cz
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OCHRANNÉ POMŮCKY
Ochranná maska AIR+
Dva produkty v jednom - ochranná maska s ergonomickým tvarem,
která se přizpůsobí na každou tvář a celosvětově první odnímatelný
mini ventilátor, který zamezuje hromadění tepla, vlhkosti a kysličníku
uhličitého uvnitř ochranné masky.
Nově vyvinutý a patentovaný vydechovací ventil přináší více bezpečnosti.
Uzavírá se nezávisle od pracovní pozice při každém nádechu.
Použitím aktivního mini ventilátoru se zvýší pracovní efektivita a sníží se
spotřeba samotných ochranných masek. Ventilátor se lehce upevňuje na
masku jednoduchým pootočením. S hmotností pouhých 26 g není na
masce téměř vůbec cítit. Na jedno nabití vydrží běžet ca. 4 hodiny a plné
nabití trvá ca. 1,5 hodiny.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI systému AIR+
- redukuje relativní vlhkost uvnitř masky až o 40%,
- zabraňuje hromadění kysličníku uhličitého,
- snižuje teplotu uvnitř masky až o 4°C.

Ochranná maska AIR+ s ventilem
Stupeň ochrany FFP 2
bal. 10 ks

AIR+ aktivní mini ventilátor
znovudobíjecí s USB konektorem

119 520 000

Stupeň ochrany FFP 3
bal. 10 ks

Obj.č.

119 522 000

1 ks

119 533 100

bal. 50 ks

119 533 000

119 521 000

Respirátor FFP2
Zachycuje prachové částice, aerosoly (viry, bakterie), smogové částice či pyl.
Vysoce kvalitní a efektivní ochrana třídy FFP2. Respirátor se tvarem přizpůsobí
pohybům Vašich úst, a tím zjednoduší dýchání a mluvení. Velikost vyhovuje
většině typů obličejů, poskytuje účinnou filtraci a zabezpečuje nízký odpor při
dýchání. Tvarovatelná, zapuštěná nosní svorka pomáhá zajistit bezpečné nasazení
a utěsnění. Prostorný a pohodlný vnitřek nezasahuje do zorného pole očí.
Respirátory jsou baleny v balení po 50 ks a každý jeden respirátor je hygienicky
zabalený zvlášť.
Certifikace FFP2 NR odpovídající EN 149:2001 + A1:2009, CE 2163.

Ochranná maska proti plynům a výparům
Organické plyny a výpary vznikají nejčastěji při zpracování produktů obsahujících
rozpouštědla, jako jsou barvy, laky, lepidla, nátěry, uzavírací nátěry atd.
Víceúčelový systém, hospodárné řešení s opakovatelně použitelnou základní maskou a
výměnnými filtry.
Bezúdržbový systém díky integrovaným montážním součástem a ventilům, které se
mění spoločně při výměně filtrovacích kartuší.

Příslušenství
V plastovém boxu:
1 opakovatelně použitelná základní maska
(velikost M)
2 plynové filtry A2
2 částicové filtry P2 SL
2 držáky filtrů
Obj.č.

119 400 000

Základní maska 8002
Obj.č.

119 400 100

Plynový filtr A2
bal. 10 ks

119 400 200

Částicový filtr P2 SL
bal. 8 ks

119 400 300

Držák filtru
bal. 10 ks

4
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PODLAHÁŘSKÉ BOTY
Podlahářské boty
pro bezpečný pocit při práci
zkoušeno podle EN ISO 20347

Pracovní podlahářské boty
vel. 40, pár

Nubuková obuv pro podlaháře se savou
ortopedickou koženou výstelkou a koženou stélkou
s vyměnitelnou vložkou chránící nožní klenbu.
-

-

suchý zip pro rychlé a pohodlné obouvání a zouvání
antistatická podešev odolná vůči naftě, benzinu, ředidlům,
vysokým teplotám, odolnost proti propíchnutí hřebíkem podle
EN ISO 20344, stálobarevná
hladká podrážka, v níž se nezachycují nečistoty a snadno se čistí
měkká a pružná podešev s vynikajícím tlumením nášlapu snižujícím
únavu při práci
vyměnitelná tvarovaná prodyšná vložka sajicí pot, se zaoblenou patou,
antistatická

ortopedická
kožená výstelka

Ochranné krytky na špičky podlahářských bot
Po zdrsnění kůže je možné pomocí speciálního lepidla nalepit na boty
ochranné krytky, aby tak chránily špičky bot proti prodření.

119 620 041

vel. 42, pár

119 620 042

vel. 43, pár

119 620 043

vel. 44, pár

119 620 044

vel. 45, pár

119 620 045

vel. 46, pár

119 620 046

vel. 47, pár

119 620 047

vyměnitelná
vložka
(antistatická)

ochranná
syntetická vrstva
na povrchu

119 620 040

vel. 41, pár

zesílení v oblasti
paty

Sada obsahuje:
- 2 plastové ochranné krytky
- speciální lepidlo

kevlarová vrstva
chránicí před
propíchnutím

- brusný papír
Obj.č.

119 620 100

hladká
protiskluzná
podrážka

polyuretanová
tlumicí pěna

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Návleky na boty

Pás na podporu zad

Ušetřete Vašim zákazníkům námahu a eventuální další
vzniklé náklady!
Možnosti použití:

Elastický pás je vynikající pro předcházení bolestem zad při zvedání těžkých
břemen nebo při práci v předklonu.
Snadné nasazení a dobré upevnění díky suchému zipu.

- odevzdání zakázky

S nataženými návleky na
botách Vás každý zákazník
přijme s radostí a zanecháte
profesionální dojem.

- prohlídka stavby
- zaměřování u zákazníka

Elastický materiál umožňuje
přirozený pohyb.

- kladení nového koberce

velikost M

161 100 980

velikost L

161 100 984

- olejování parketových podlah
- čištění podlahových krytin

velikost XL

161 100 983

Návleky na boty
plátěné (10 párů)

velikost XXL

161 100 986

na parketové a jiné tvrdé podlahové krytiny

Antivibrační rukavice

- kontroly s architektem a zadavatelem

NASÁKAVÉ A PROTISKLUZOVÉ

10 párů

119 600 000

Návleky na boty
z PVC (10 párů)

Testovány dle EN ISO 10819-2013.
Redukují vibrace v rukou při práci s
vibračními a rotačními bruskami.
velikost 9 (pár)

119 920 009

velikost 10 (pár)

119 920 010

velikost 11 (pár)

119 920 011

na koberce a jiné textilní podlahoviny a
na mokré podlahy
VODOODPUDIVÉ A PROTISKLUZOVÉ
10 párů

119 601 000

Rukavice s ochranou proti pořezání
Stupeň odolnosti 3.

Zásobník s ochrannou fólii na boty

velikost 8 (pár)

119 910 008

Alternativa návleků na boty
Automatická aplikace samolepicí ochranné fólie bez nutnosti sehnout se.
Jednoduše vložte nohu do zásobníku, vytáhněte a odřežte.
1 role postačuje
na 250 párů bot.

velikost 9 (pár)

119 910 009

velikost 10 (pár)

119 910 010

velikost 11 (pár)

119 910 011

Profesionální ochranná bandáž
Kohezivní bandáž na prevenci před úrazy
(speciálně rukou a prstů) a na ochranu před
špínou a vodou.

Zásobník s 1 rolí ochranné fólie
Obj.č.

896 900 000

Balení obsahuje tři bandáže délky 4,5 metru,
dvě šířky 2,5 cm a jednu šířky 5 cm.

896 901 000

Obj.č.

Náhradní role ochranné fólie
Obj.č.

www.janser.cz
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PRACOVNÍ KALHOTY

ACTIVE LINE
Pracovní kalhoty
-

moderní střih
mimořádně odolné kolenní kapsy z kordové tkaniny s kevlarovou vrstvou
pro vložení kolenních polštářů
dvě přední kapsy
přídavná kapsa, kterou je možné upevnit vpředu nebo na straně
(lze dokoupit další přídavné kapsy)
dvě uzavíratelné zadní kapsy
zesílená boční kapsa na skládací metr, nůž a tužku
velká kapsa na mobil
karabina na klíče

Materiál:
prodyšná směsová tkanina odpuzující špínu,
65% polyester, 35% bavlna

antracitové

122 038 . . .

béžové

122 039 . . .

Poslední tři čísla doplňte podle Vaší velikosti!

Konfekční velikosti
běžné

44 - 62

prodloužené

90 - 110

zkrácené

29 - 29

Přídavná kapsa (náhradní)
Praktické uchycení dvěma
patentními knoflíky
antracitová

122 038 999

béžová

122 039 999

JAK JEDNODUŠE ZJISTÍTE VAŠÍ KONFEKČNÍ VELIKOST
Konfekční velikost
Výška postavy

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

166 - 170

168 - 173

171 - 176

174 - 179

177 - 182

180 - 184

182 - 186

184 - 188

195-198

198-201

Obvod břicha

84

88

92

96

100

104

108

113

119

125

Obvod prsou

86 - 89

90 - 93

94 - 97

98 - 101

102 - 105

106 - 109

110 - 113

114 - 117

118 - 121

122 - 125

Obvod pasu

74 - 77

78 - 81

82 - 85

86 - 89

90 - 94

95 - 99

100 - 104

105 - 109

110 - 114

115 - 119

XS

S

M

M

L

L

XL

XL

XL

XXL

Běžné

Bunda

Konfekční velikost
Výška postavy

Prodloužené

98

102

106

110

182 - 186

184 - 188

187 - 191

190 - 194

Obvod břicha

82

86

90

95

100

105

87 - 90

91 - 94

95 - 98

99 - 102

103 - 106

107 - 110

Obvod pasu

74 - 77

78 - 81

82 - 85

86 - 89

90 - 94

95 - 99

S

M

M

L

XL

XXL

Konfekční velikost
Výška postavy

24

25

26

27

28

29

166 - 170

169 - 173

172 - 176

175 - 178

177 - 180

179 - 182

Obvod břicha

96

100

104

108

112

116

Obvod prsou

94 - 97

98 - 101

102 - 105

106 - 109

110 - 113

114 - 117

Obvod pasu

86 - 89

90 - 93

94 - 97

98 - 101

102 - 107

108 - 111

L

L

XL

XL

XL

XXL

Bunda

6

94
180 - 184

Obvod prsou

Bunda

Zkrácené

90
177 - 181

www.janser.cz
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PRACOVNÍ KALHOTY - MONTÉRKY

TREND LINE
Pracovní kalhoty
Pohodlné, komfortní, umožňujicí volnost pohybu
-

úzce střižené
optimální posez díky elastanovému dílu v pase
šikmo střižené velké přední kapsy pro snadnou manipulaci oběma rukama
další dvě našité přední kapsy, vlevo se suchým zipem a poutky na nářadí
uzavíratelné zadní kapsy
mimořádně odolné kolenní kapsy z kordové tkaniny pro vložení kolenních
polštářů

Objednací čísla:
béžové

122 031 . . .

šedé

122 033 . . .

Poslední tři čísla doplňte podle Vaší velikosti!

Konfekční velikosti
běžné

44 - 62

prodloužené

90 - 110

zkrácené

29 - 29

Tabulka velikostí viz strana 6.

Montérky
Komfortní ...
- pohodlné sezení díky širokému ramennímu dílu s elastanem
- vysoko vytažený elastický zadní díl zabraňuje vytažení trika
Velké množství kapes ...
- dvě náprsní kapsy se zipem
- náprsní kapsa na mobil se suchým zipem
- další náprsní kapsa s poutky na nářadí
- šikmo střižené velké přední kapsy pro snadnou manipulaci oběma rukama
- dvě zadní kapsy
- kapsy na skládací metr na obou stranách
- mimořádně odolné kolenní kapsy z kordové tkaniny pro vložení kolenních
polštářů

Objednací čísla:
béžové

122 001 . . .

šedé

122 003 . . .

Poslední tři čísla doplňte podle Vaší velikosti!

Konfekční velikosti
běžné

44 - 62

prodloužené

90 - 110

zkrácené

29 - 29

Tabulka velikostí viz strana 6.
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MONTÉRKY - BUNDA - 3/4 PRACOVNÍ KALHOTY

CLASIC Line
Dvoubarevné montérky
Léty ověřená kvalita s mnohými výhodami
S dvěma volně našitými předními kapsami, které lze skrýt
do řádných kapes. Rychlý přístup k nářadí a pomůckám,
které nepřekáží a netlačí v kapse.
Objednací čísla:
šedo-modré

122 018 . . .

Poslední tři čísla doplňte podle Vaší velikosti!

Konfekční velikosti
běžné

44 - 62

prodloužené

90 - 110

zkrácené

29 - 29

Tabulka velikostí viz strana 6.

Dvoubarevná bunda
-

nastavitelný pas
zakrytý zip
dvě velké náprsní kapsy
dvě boční vnitřní kapsy
dvě kapsy na rukávech na psací potřeby

Objednací čísla:
šedo-modré

120 048 . . .

Poslední tři čísla doplňte podle Vaší velikosti!
Konfekční velikosti
XS

=

S

=

. . . . . . 900
. . . . . . 910

M

=

. . . . . . 920

L

=

. . . . . . 930

XL

=

. . . . . . 940

XXL

=

. . . . . . 950

Tabulka velikostí viz strana 6.

3/4 pracovní kalhoty
Profesionální podlahářské kalhoty na léto
-

moderní střih a volný tvar pro optimální větrání, komfortní nošení a
volnost pohybu
uzavíratelná zadní kapsa, kapsa na skládací metr, nůž a tužku
našité odolné kolenní kapsy z kordové tkaniny s dlouhou životností
pro vložení kolenních polštářů

Materiál:
prodyšná směsová tkanina odpuzující špínu,
65% polyester, 35% bavlna
kolena zpevněné 100% kordovou tkaninou
Barva:

šedá

Obj.č.

122 093 . . .

Poslední tři čísla doplňte podle Vaší velikosti!
Konfekční velikosti
běžné

44 - 62

Tabulka velikostí viz strana 6.
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